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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 43 

Datum: 21.01.2016 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel:  M0 
Posuzovaná osoba: Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 

Průběh projednávání: 
Ing. Tomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací 
Ministerstva obrany, který zastupoval předkladatele, seznámil s návrhem ministra 
jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady státního podniku LOM PRAHA.  
Představil nominanta a vyzdvihl jeho odborné kvality a pracovní zkušenosti, zejména 
s řízením obchodních a marketingových aktivit firem, strategickým řízením a 
vyjednáváním a dále zkušenosti s finančním a provozním řízením, včetně řešení projektů 
v oblasti ICT. V současné době působí nominant ve funkci náměstka pro řízení sekce ICT 
Ministerstva financí. Dle slov předkladatele nominant splňuje veškeré předpoklady 
ministra pro výkon v dozorčí radě tohoto specifického státního podniku, který má 
strategický význam pro bojeschopnost armády. Následně nominant ve své prezentaci 
představil státní podnik LOM PRAHA, do jehož dozorčí rady je nominován a jehož 
zřizovatelem a strategickým partnerem je Ministerstvo obrany. Pohovořil o cílech tohoto 
podniku se stoletou tradicí v leteckém průmyslu, zmínil problémy podniku a z toho 
vyplývající vize své práce v dozorčí radě, zejména zaměření se na implementaci nového 
infomačního systému v podniku, projektové řízení, efektivitu investic podniku v souladu se 
schválenou strategií a potřebami AČR a dále také např. kontrolu investic do personálu, 
technologií a nemovitého majetku a rozvoj leteckého výcviku a investice s tím spojené.  

Následoval rozhovor s členy Vládního výboru. Nominant odpovídal na otázky ohledně 
svého profesního životopisu, zmínil klíčové pozice své profesní kariéry. Další část 
rozhovoru se orientovala na otázky z oblasti řízení lidí, schopnostech motivace svých 
podřízených. Nominant porovnával styl řízení lidí ve firmách a společnostech se stylem 
řízení na ministerstvu. Nominant uvedl, že při řízení na ministerstvu se snaží využívat 
profesní zkušenosti starších zaměstnanců. Dotazy padaly také na složení stávající 
dozorčí rady včetně toho, jak často se schází. Nominant uvedl, že je schopen 
racionalizovat svůj časový harmonogram tak, aby se funkci v dozorčí radě mohl plně 
věnovat. Nominant rovněž u sebe vyloučil jakýkoliv střet zájmů. Za hlavní motivaci svého 
působení v dozorčí radě státního podniku LOM PRAHA považuje jednoznačně tradici pro 
ČR, udržení vysoké míry zaměstnanosti a konkurenceschopnosti tohoto státního podniku.  

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do 
dozorčí rady podniku LOM PRAHA s.p.,  souhlas. 

Hlasování: 
Ing. Pavel Dvořák pro návrh 
Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh 

Jednání skončilo v 15:30 h. 

Zapsal:  Markéta Mařincová v.r. Schválil:  Ing. Pavel Dvořák v.r. 
 Tajemnice výboru  Předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 
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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Prezenční listina 

Datum: 21.01.2016 
Čas: 14:45 h 
Předkladatel: MO 
Posuzovaná osoba: Dipl.-Ing. Miroslav Hejna 

Přítomni: 
Příjmení a jméno Instituce Podpis 
Ing. Pavel Dvořák  Předseda výboru  

Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková Členka výboru  

Ing. Yvona Charouzdová Členka výboru  

Markéta Mařincová Tajemnice výboru  

Ing. Tomáš Kuchta MO  

Dipl.-Ing. Miroslav Hejna   
 




